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Undervísnings projekt på Designskolen Kolding.
Vi har, på Designskolen i Kolding, kørt et undevisningsforløb for et hold studerende på
fagområdet for industrielt design, af 5 ugers varighed i Januar og Februar 2012.
Marianne Tuxen og Jesper Kongshaug var gæstelærere, og Kent Laursen deltog som den
fastansatte.
Opgaven gik ud på at skabe LED armaturer til klasseværelse, der er forsynet med elektricitet fra solceller, når der er lys udenfor, og hvor elnettet tager over når solcellerne ikke
længere leverer strøm.
Der kom mange spændende armaturer ud af forløbet, som kan skabe interesse for projektet i diverse udstillinger.
Vi håber senere at vise dem på en udstilling på Hother skolen.
I det følgende ses eksempler på armaturer fra de studerende.

Min rolle i projektet.
Har primært været udvikling af 4 slags armaturer.
Udviklingsgruppen har i fællesskab, udvalgt, det her under beskrevne, blandt 5 designudkast.
9 LED armaturer til belysning af et klasselokale på Hother skolen.
3 Tavlearmaturer til samme klasselokale.
Disse armaturer drives af solceller når, der er lys nok, udenfor.
Når lyset udenfor forsvinder, slår armaturerne over, til at blive strømforsynet fra elnettet.
I designet er der lagt vægt på at der ikke må opstå unødvendig blænding, idet der i
konstruktionen er ribber der forhindrer at man ser lyskilderne direkte, i klasselokalets
længderetning, og så vidt det er muligt i sideretningen.
Derudover kastes en lille del af lyset opad, på loftsfladen, for at reducere luminansforskellen og reducere blænding.
Lysproducenten Fagerhult, beskriver dette fænomen, i broschurerne til deres klasserumsarmaturer.
Da armaturerne ophænges i 3 rækker af 3 armaturer, skal 1 armatur belyse 1/3 del af
lokalets bredde.
Der forsøges, integreret en Grønt/gult lysende indikator for at vise hvornår det er solen
der leverer strømmen til armaturerne, Indikatoreren har form af en lille moderne illustration af solen.
Formgivningsmæssigt er det forsøgt at skille sig ud fra mængden, så armaturerne,
ud over at virke, skaber omtale. Og der er indbygget en fortælling, idet den grøn/gule
indikator kan diskuteres og fortælles om.
Der i konstruktionen, potentiale til at ændre formen, så fantasien kan sættes i gang, da
armaturerne kan sammenlignes med træfiner byggesæt, til børn eks. set som dinosaurusser og andre dyr.
Konstruktionen er stærk nok til , at kunne modstå moderat påvirkning af eks. en bold
der kastes.
Det viste eksemel er pt. i prototype stadiet.

6 stk. LED armaturer til gang areal på Hotherskolen.
Disse armaturer drives af solceller, når der er lys nok, udenfor.
Når lyset udenfor forsvinder, slår armaturerne over, til at blive strømforsynet fra elnettet.
6 stk. LED/Fiberoptiskle hybrid armaturer.
Disse armaturer leder lys ud i gangarealet. Lyset er fanget ind på skolens tag, i optiske
sol kollektorer. Og når der ikke længere kommer lys nok, udefra, slår systemet over på
LED belysning, der strømforsynes fra elnettet.

Herunder ses det første udkast til et gangarmatur, med en lille grøn indikator for ren
solstrøm.
Der blev i udviklingsgruppen udtrykt ønske om at de 2 førnævnte gangarmaturer, der
hænger i forlængelse af hinanden, skulle de identiske ud.
Da det ville være meget tidskrævende, i denne udformning, der forøvrigt indeholder
den regulerende elektronik, gik jeg over til et mere kasseformet udtryk, da det giver
bedre muligheder for at lave forsøg med blanding af lyset i et større kabinet. Der af
æstetiske årssager, forsøges konstrueret så kompakt som muligt.

Den ene store belysningsmæssige udfordring, som jeg endnu arbejder med, er at få
blandet rødt lys fra en diode i det lys der kommer fra lysfiberen, i et forhold der følger
solens styrke.
Når solen falder i styrke, skal andre hvide LEDer tage over.
Ønsket om den røde diode gør hele konstruktionen, og lysstyringen, yderst kompliceret.
Den anden store udfordring er at få fordelt lyset, så det opfylder kravene i DS 700 på
50 lux i gangarealer.

Herunder ses en skitsemodel af det armatur der blev valgt til at arbejde videre med.
Ud over de belysningsmæssige udfordringer, har jeg forsøgt at konstruere armaturerne,
sådan at der ikke er dyre værktøjsomkostninger, i produktions opstartsfasen.
Det vil sige at delene til armaturerne skal kunne laserskæres, hvilket igen har gjort at
lamellerne i armaturet har skulle ændres.
Som man kan se, lyser armaturet ud af siden, gennem et frostet translucent materiale.
Dette er for at skabe rumvirkning, idet loft og vægge lyses lidt op.
De gangarealer armaturerne skal monteres i har mørke mustensvægge.
Jeg mener at det vil være meget fornuftigt at male væggene i en lys farve, både for oplevelsen af rummet, men også for at gøre det lettere for vores armaturer at lyse arealet
op.

Herefter kan ses en stregtegning af hvordan armaturet er optimeret, formgivningsmæssigt, til at kunne fremstilles ved laserskæring.
Det har været nødvendigt at ændre ribberne efter produktions metoden.
Det er meningen at vi kan ændre højden på armaturet, alt efter om der er LED inden i,
eller om der er både hvide LED, røde LED og optiske fibre.
Det er endnu ikke afklaret hvordan vi får det optiske armatur til at virke, men med denne
konstruktion, er der som tidligere nævnt, plads til at eksperimentere.

Herunder kan ses, forskellige optiske forsøg.

Jeg har i den højre optik, med 2 ledninger, prøvet at sende lys fra optiske fibre, ind i den
ene ende af optikken og LED lys ind i den anden , det har ikke været muligt at få en ensartet lysende flade. Lyset vil skifte fra den ene ende til den anden, når solen forsvinder
og LED tager over.
Man kan overveje om dette fænomen er en fordel eller ulempe i projektet.
Om det skaber omtale eller irritation.
AndersThorset har regnet på hvordan vi kan få en ensartet lysenmængde ud af apparturet, i hele dets længde.
Man kan se 2 optik forsøg, med striber i venstre side.
Disse optikker lyser ikke nok til at opfylde standarden for belysning af gangarealer ifølge
DS 700, med indkobling af 1 fiberbundt af de ialt 6 pr. solkollektor.
De er målt til 15 lux på gulvet i en monteringshøjde på 240 cm.
Og 13 lux i en monteringshøjde af 210 cm
Begge målinger på en skyfri dag med fuld sol, hvor luxmeteret viser 59000 lux, når det
peger på solen, direkte.
Målingerne er selvfølgeligt ikke optmale da solen kan have skiftet intesnsiet i det tidsrum
der er gået mellem, de 3 målinger.
Men de giver et godt billede af effekten.
Nummer 2 optik fra højre er til montering af et lyslederbundt, i hver ende, af ialt 6 i en
kollektor.
På en skyfri dag med 67000 lux direkte på luxmeteret fra solen.
Højde 240 cm.
2 lysledere i optikken giver 26 lux på gulvet.
1 lysleder uden optik lyser direkte på gulvet 115 lux.
Højde 210 cm.
2 lysledere i optikken giver 34 lux på gulvet.
1 lysleder uden optik lyser direkte på gulvet 180 lux.
Et mål jeg arbejder henimod er at få de forskellige lyskilder, i armaturet, så tæt placeret
som muligt.
Jo tættere placeret, jo mindre flakker og flytter lyset sig, når der skiftes mellem sol og
LED.
Dette er kun et problem, i de optiske armaturer.
I de armaturer hvor der skiftes mellem strøm direkte fra solceller, og til strøm fra nettet,
kan man elektronisk styre overgangen så det forekommer at være en konstant belysning.
Lige nu arbejder jeg med at reflektere lyset direkte gennem en spredelinse, ned på gulvet. Dog af hensyn til en reduceret højde af armaturet, ved hjælp af et 90 graders optik,
der virker som et spejl.
Af hensyn til insekter, er det ikke et spejl, der anvendes.
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